
 



 



 

 

 

  



Lokallagssending 

• Sendes ut to ganger i året (i januar og  

månedsskiftet august/september) 
• Sendes i posten til alle lokallag v/ ledere 
• Inneholder viktige nyheter og informasjon  

om hva som foregår i organisasjonen 
• Finnes også digitalt på bygdekvinnelaget.no  

under «organisasjonsdokumenter» 

 

Husk! 

• Lokallagssendingen er et hjelpemiddel og et verktøy 

• Dere bestemmer selv hva og hvor mye dere ønsker å jobbe med 

• Del gjerne innholdet i lokallagssendingen med resten av laget 

• Ta kontakt med oss på post@bygdekvinnelaget.no eller 22 05 48 15 om dere har spørsmål 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lykke til med et nytt år! 
Hilsen administrasjonen 

 

Cesilie Aurbakken

  

mailto:post@bygdekvinnelaget.no


Hei 2020!

 

Kjære bygdekvinner 

Jeg vil med dette ønske dere alle et riktig godt nytt år i 2020. I 

Bygdekvinnelaget tror jeg dette vil bli et riktig spennende år. Med rykende 

nytt medlemsregister, nytt kontingentsystem og nytt studieforbund, håper 

jeg at dette skal gjøre det enklere for dere å utføre jobben som tillitsvalgte. 

Jeg er sikker på at dette vil bli bra for hele organisasjonen.  

Les mer om dette og andre aktuelle saker i vårens lokallagssending. Husk, 

du finner denne sendingen og andre nyttige dokumenter på nettsidene våre 

under knappen «organisasjonsdokumenter».  

 

Ellen Krageberg,  

leder i Norges Bygdekvinnelag 

 

 

Nytt medlemsregister 

Fra 1. januar 2020 

gikk vi på lufta med 

nytt 

medlemsregister. 

Mange av dere har 

sikkert allerede tatt 

dette i bruk og gjort 

dere noen 

erfaringer. Noen 

«barnesykdommer» må vi regne med i en 

startfase, så vi følger bruken av systemet tett.  

Vårt mål er at dette skal oppleves som et nyttig 

verktøy for dere i drift og utvikling av lokallaget 

og fylkeslaget. Rett før jul fikk alle tillitsvalgte i 

lokallaget en e-post om bruken av det nye 

systemet. Denne informasjonen finner dere også 

på bygdekvinnelaget.no under 

organisasjonsdokumenter. I tillegg har vi etablert 

et «Hjelpekorps» bestående av: 

• Grethe Brundtland, telefon 995 37 790, 

haavabak@online.no  

• Monika Frisvold Vågan, telefon 91605390  

monikafrisvoldvagan@yahoo.no 

 • Bodil Berg, telefon 97169636 bb-

berg@online.no  

• Jorun Henriksen, telefon 90174887 

jorun@hauergaard.no   

 

Disse i tillegg til administrasjonen kan dere 

kontakte for å få hjelp med bruken når dere 

trenger det. Vi oppfordrer dere alle til å gå inn å 

prøve ut og «leke litt» med det nye 

medlemsregisteret.  

Vi ønsker dere lykke til, og ikke nøl med å spørre 

om hjelp underveis         

 

Kontingent og medlemskap 

Nytt kontingentsystem 

Nå realiseres vedtaket fra Landsmøtet 2018 om at 

det kun skal være én kontingentsats for alle 

medlemmer. I 2020 er den på kroner 680,-.  Alle 

fylkeslag vil nå få kroner 20 000,- fra 

kontingenten i grunntilskudd. Dette er for å styrke 

fylkeslagene. Deretter fordeles 84% sentralt og 

16% til fylkeslaget. 10% av lokallagene hadde 

lokallagskontingent i 2019. Denne er avviklet fra 

2020.  

 

Ungdomskontingent 

Vi fortsetter å gi unge medlemmer under 30 år 

halv pris (340,-) på medlemskontingenten i 2020. 

I 2019 fikk vi 130 nye medlemmer under 30 år. 

http://www.bygdekvinnelaget.no/
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Dette er veldig bra, og en tydelig økning fra 

tidligere. 

 

Støttemedlemskap 

Kontingenten for støttemedlemskap er lik som for 

ordinært medlemskap (680,-). Et 

støttemedlemskap skiller seg fra ordinært 

medlemskap ved at støttemedlemmer ikke er 

tilknyttet lokallag eller fylkeslag og ikke har 

stemme- eller representasjonsrett. Det er stor 

grunn til å anta at det er mange personer eller 

bedrifter som kan tenke seg å støtte opp under 

formålet og arbeidet til Norges Bygdekvinnelag, 

men som ikke har anledning til å delta aktivt.  Vi 

har laget et forslag til støttebrev som lokallag og 

fylkeslag kan sende til bedrifter eller 

organisasjoner i sitt nærmiljø for å spørre om de 

kan tenke seg å støtte Norges Bygdekvinnelag. 

Dette ligger på bygdekvinnelaget.no under 

organisasjonsdokumenter. 

 

Kontingentinnkreving 

Med nytt medlemsregister følger også nye måter å 

betale kontingenten på. Vi håper på sikt å få så 

mange som mulig over på digitale løsninger. I 

2020 starter vi innkrevingen ved å sende e-post 

med link til elektronisk faktura til de vi har e-

poster til. De som ikke responderer på dette eller 

ikke har en e-postadresse vil vi forsøke å nå 

gjennom Vipps. De vi fortsatt ikke har nådd 

gjennom verken e-post eller Vipps, vil få faktura i 

posten på samme måte som tidligere. Ta kontakt 

med administrasjonen om dere har spørsmål til 

dette ved post@bygdekvinnelaget.no telefon 

22054815 eller 

cesilie.aurbakken@bygdekvinnelaget.no 

97086879. 

 

 

Landsmøte 2020 

 
Med Hordaland Bygdekvinnelag som vertskap 

inviterer Norges Bygdekvinnelag til landsmøte i 

Bergen, region Vestland, 5.-6. juni 2020. Alle 

medlemmer er hjertelig velkommen til å delta.  

Program, påmelding og priser legges ut på våre 

nettsider i løpet av mars 2020, så følg med på 

bygdekvinnelaget.no. Landsmøtet skal foregå på 

Quality hotel Edvard Grieg. Hordaland 

Bygdekvinnelag kan allerede røpe at til 

kulturkvelden fredag kommer både Linda Eide og 

Voss Spelemannslag, og felles tur lørdag blir med 

seilskipet Statraad Lehmkuhl i den vakre 

skjærgården utenfor Bergen.  

Selv om det bare er delegatene som har tale- og 

stemmerett og som får dekket reise og opphold av 

Norges Bygdekvinnelag, vil vi oppfordre alle 

medlemmer som har lyst og mulighet til å være 

med oss og oppleve Landsmøtet disse dagene.  

Hvem som stiller som delegater fra de respektive 

fylkene blir bestemt på årsmøtene i fylkeslagene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program for landsmøtedagene: 

4. juni  Ankomst delegater  

5. juni  Landsmøtet starter 09.00 

5. juni  Festmiddag og kulturkveld starter 19.00 

6. juni  Landsmøtet avsluttes 15.00 

6. juni  På tur med Hordaland Bygdekvinnelag og 

seilskipet Statsraad Lehmkuhl 

7. juni  Hjemreise 

 

Nytt studieforbund 
 

For å sikre et bedre 

tilbud til våre 

medlemmer og økt 

engasjement rundt 

kursaktivitet, har 

Norges 

Bygdekvinnelag fra 1. januar 2020 valgt å bytte 

studieforbund fra Studieforbundet Samfunn og 

Næring til Studieforbundet Kultur og Tradisjon. 
 

Med det nye studieforbundet vil det være enklere 

rutiner og flere muligheter for å melde inn kurs. 

Her finnes allerede ferdige studieplaner for en 
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rekke temaer, og det kan tilpasses nye kurs til våre 

spesifikke behov, som for eksempel kurs i 

tradisjonsmat eller lokallagets arbeid med 

organisasjonskolen. Studieforbundets ansatte på 

kontoret i Vågå i Gudbrandalen sitter klar for å 

veilede lokallag og fylkeslag når dere ønsker det.  

 

I studieforbundet kultur og tradisjon er det tre 

måter å melde inn kurs for 2020. Dere kan 

allerede nå starte å melde inn planlagte kurs.   

 

1. Lokallaget kan søke via en åpen 

nettsøknad som dere finner på nettsiden til 

Studieforbundet Kultur og Tradisjon 

kulturogtradisjon.no Dette er den 

løsningen som de fleste kursarrangørene 

bruker i dag.  

 

2. Lokallaget kan benytte seg av 

KursAdmin, det samme systemet som vi 

har hatt tidligere. Det eneste dere da 

trenger er å be om ny innlogging. 

 

3. Det er også mulig å søke om støtte på 

papirskjema som kan sendes i posten til 

dere.   

 

Ta kontakt med Studieforbundet Kultur og 

Tradisjon på post@kulturogtradisjon.no 

eller på telefon 61217759 for å få svar på 

spørsmål dere lurer på.  

 

På bygdekvinnelaget.no finner dere ytterligere 

informasjon om hvordan ta i bruk Studieforbundet 

Kultur og Tradisjon.  

 

Bygdekvinneprisen  

«kjerringa mot strømmen»  

 

Kjenner du ei som skaper gode møteplasser, 

arbeidsplasser eller alltid gjør en ekstra innsats? 

Send inn forslag til Bygdekvinneprisen «Kjerringa 

mot strømmen» innen 15. april 2020.  

Bygdekvinneprisen er på 40 000,- kroner kan 

brukes til alt fra arbeid for kulturlivet og sosiale 

møtesteder i bygda til tiltak som bidrar til nye 

arbeidsplasser. 

 

Norges Bygdekvinnelag oppfordrer alle til å 

nominere kvinnelige kandidater. Skriv en omtale 

av personen og innsatsen/tiltaket du mener 

fortjener prisen til e-post: 

post@bygdekvinnelaget.no   

Vinneren blir kåret under Norges Bygdekvinnelag 

sitt Landsmøte i Bergen 5.-6. juni 2020.  

 

Medlemstur til Guatemala 

 

Utviklingsfondet er Norges Bygdekvinnelags 

samarbeidspartner i arbeidet for internasjonal 

solidaritet og for å fremme kvinners kår i 

Guatemala. Nå inviterer Utviklingsfondet og 

Norges Bygdekvinnelag til medlemstur. Målet for 

turen er å bli kjent med prosjektet, kvinnene og 

kulturen i San Marcos og Huehuetenango, 

høylandet sørvest i Guatemala. 

 

Tid 

2.-13. november 2020. Det kan bli mindre 

forskyvninger i datoer, men turen blir i første 

halvdel av november. 

Program 

I området vi skal besøke lever de fleste av 

småskala landbruk. Gjennom møte med de 

kvinnelige bøndene vil vi få innblikk i hvordan de 

tenker, deres hverdag, hvordan de organiserer seg, 

forvalter de lokale ressursene, og tar grep for å få 

et bedre liv for seg og sin familie.  

http://www.kulturogtradisjon.no/
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Utviklingsfondet og deres lokale 

samarbeidspartnere vil være våre guider under 

turen. 

Pris 

Ca. kr. 28. 000,-. Dette inkluderer alle kostnader 

knyttet til reise (t/retur Gardermoen- Guatemala 

City), måltider, overnatting, lokal transport, 

guider og tolk. Det tas forbehold om moderate 

endringer i prisen. 

Påmelding innen 1. april 

Påmelding sendes til Grethe Brundtland  

haavabak@online.no, 99537790. Her ønsker vi 

navn, e-post, telefon, tilhørende lokallag, litt om 

din motivasjon for å delta på medlemstur til 

Guatemala, og hvordan du kan formidle dine 

erfaringer fra turen i eget lag.  Det er begrenset 

med plasser, så vi kan ikke love at det blir plass til 

alle som ønsker å delta. 

Praktisk 

Høylandet i Guatemala er svært vakkert, men 

kalde netter, bratte bakker og humpete veier kan 

by på utfordringer. Deltakerne må derfor være 

forberedt på enkle forhold og på å ta ting litt som 

de kommer. Er man det, vil man kunne nyte et 

spennende og opplevelsesrikt opphold i 

Guatemala. Kostholdet er veldig forskjellig fra det 

norske, og i Guatemala spiser folk tortillalefser 

laget av mais til alle måltider. Språket er spansk 

og maya. 

 

Gratulerer med innsatsen 

Prosjektet 

Tradisjonsmatskolen blir 

avsluttet ved utgangen av 

februar 2020. Gjennom 

prosjektperioden har 163 

lokallag deltatt i 

prosjektet, og arrangert til 

sammen 416 

tradisjonsmatkurs med totalt 5675 deltakere.  

Vi oppfordrer alle lokallag til å fortsette det gode 

arbeidet i egen regi. Vedlagt denne sendingen 

finner du to postkort til videre inspirasjon. Det ene 

handler om nettsiden www.norsktradisjonsmat.no 

og det andre inneholder aktivitetstips til hvordan 

du og ditt lokallag kan videreføre arbeidet med 

Tradisjonsmatskolen. Veiledningsboka for 

Tradisjonsmatskolen og annet materiell finner du 

på bygdekvinnelaget.no/tradisjonsmatskolen.  

Kontaktperson (til 29.2.): Prosjektleder Ingrid 

Lamark, telefon 918 00 215 eller e-

post  ingrid.lamark@bygdekvinnelaget.no 

 

KvinnerUT – Mestring og 

Kompetanse 2020 – 2021  

Gode resultater fra 

inkluderingsarbeidet 

som har vært gjort i regi 

av lokallagene, er 

grunnen til at Norges 

Bygdekvinnelag har fått 

innvilget mer midler fra 

Sparebankstiftelsen til 

gjennomføring av 

prosjektet «KvinnerUT 

– Mestring og 

Kompetanse» i 2020 og 

2021.   

 

Formålet med satsingen er fortsatt å bidra til å 

styrke minoritetskvinners kompetanse, og 

gjennom dette bidra til inkludering, økt deltakelse 

i samfunnet og bedre muligheter for sysselsetting. 

Bygdekvinnenes kunnskap og erfaringer om vår 

kultur og tradisjoner, som for eksempel matkultur, 

vår deltakelse i lokalmiljøet og engasjement i 

organisasjonsarbeid, er ressurser som vi ønsker at 

våre nye landskvinner skal få tilgang til. Likeså 

kunnskap om demokrati og selvbestemmelse, 

likestilling og likeverd. 

Lokallagene oppfordres til å delta og søke om 

støtte til gjennomføring av prosjektet.  

Mer informasjon om prosjektet, søknadsskjema og 

andre aktuelle dokumenter er tilgjengelig på 

bygdevinnelaget.no. 

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Sosan 

Asgari Mollestad på mobil + 47 901 41 091 eller 

e-post sosan.mollestad@bygdekvinnelaget.no.  

Sosan kommer gjerne på besøk til de lokallag og 

fylkeslag som ønsker det! 
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Oppslagstavla 

 

Vil du sitte i styret i Norges Bygdekvinnelag? 
Valgnemnda er i full gang med å finne fram til 

gode kandidater til styret i Norges 

Bygdekvinnelag. Nå spør de om tips til kandidater 

til styret som skal velges på landsmøtet i juni 

2020. 

Utfordringen for valgnemnda er denne gangen 

ekstra spennende. Nåværende styreleder, Ellen 

Krageberg, har varslet at hun ikke tar gjenvalg 

etter fire år som leder.  

I tillegg til styreleder, er valgnemnda på utkikk 

etter kandidater til dyktige styremedlemmer.   

Valgnemnda ønsker tips til bygdekvinner i alle 

aldre, fra hele landet og med ulik bakgrunn som 

kan være aktuelle kandidater til en slik oppgave. 

Vedkommende bør være glad i og ha erfaring fra 

frivillig organisasjonsarbeid, og ha lyst til å 

utvikle organisasjon. Frist til forslag på kandidater 

må være valgnemnda i hende senest 1. mars 2020. 

Se vedlegg (neste side) for kontaktinfo. 

 
Nettkurs 
Ønsker dere kurs i eller har spørsmål rundt bruk 

av lokale nettsider Ta kontakt med 

helle.berger@bygdekvinnelaget.no, 90125845 

eller tale@bygdekvinnelaget.no, 92440683 

 

Organisasjonsskolen 
Ta gjerne i bruk kurset «organisasjonskolen». 

Denne er særlig tilpasset lokallaget. Nærmere om 

innhold og gjennomføring finner dere på 

bygdekvinnelaget.no 

 

Får du ikke Bygdekvinner i posten? 
En årsak kan være at vi ikke har registrert 

gateadresse på deg. Nå kan du selv endre adressen 

om du har en e-postadresse som er registrert i vårt 

medlemsregister. Gå inn på «Min side» på 

bygdekvinnelaget.no og rediger adressen din. 

Eller ta direkte kontakt med administrasjonen på 

post@bygdekvinnelaget.no eller telefon 22 05 48 

15. 

Verving 
Husk at vi har verveuker i uke 5,6 og7. Da 

oppfordrer vi alle lokallag til å ha en eller flere 

aktiviteter spesielt rettet mot nye medlemmer. Vi 

har vervemateriell som du finner under 

Organisasjonsdokumenter → verving. Det er 

gratis å bestille, dere betaler kun porto. 

 

Årets lokallag 
Frist for lokallagene til å sende inn forslag til 

Årets lokallag er 20. februar 2020.  Skjema finner 

dere på bygdekvinnelaget.no og sendes til 

fylkeslaget. Vinneren blir kåret på landsmøte i 

Norges Bygdekvinnelag fylkeslag.  

 
Momskompensasjon 
Vi er gjort oppmerksom på at noen av lokallagene 

som søkte om momskompensasjon i fjor har fått 

avslag fordi de ikke var registrert i 

Frivillighetsregisteret innen søknadsfristen.  Alle 

lag som skal søke om momskompensasjon må 

være registrert i Frivillighetsregisteret med 

eget organisasjonsnummer. Når du er registrert i 

Frivillighetsregisteret kan du i tillegg ta del i 

Grasrotandelen til Norsk Tipping.  

Norges Bygdekvinnelag samler inn og sender alle 

søknadene om momskompensasjon til Lotteri- og 

stiftelsestilsynet. Fylkeslag og lokallag som søkte 

for regnskapsåret 2018 fikk penger utbetalt til sin 

bankkonto i desember 2019.  

Det er helt gratis å stå i Frivillighetsregisteret og 

det er enkelt å registrere seg. 

https://www.brreg.no/lag-og-

foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/ 

Frist for søknad om momskompensjon for 2019 er 

19. juni 2020. Følg med på våre nettsider.  

 

Kontakt: astrid.seime@bygdekvinnelaget.no, 

telefon 90872411. 
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Vedlegg: 
 

Medlemmer i valgnemnda til Norges Bygdekvinnelag 
 

SONE A: 

Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag 

SIRI BRUEM 

Telefon: 92 43 73 76    Epost: siri@bruem.net 

 

SONE B: 

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland 

GUNVOR FRIISVOLD  - NESTLEDER 

Telefon: 90 26 64 49   Epost: gunvordf@gmail.com 

 

SONE C: 

Vest-Agder, Aust-Agder, Vestfold, Østfold og Telemark 

MARIT GORSETH 

Telefon: 92 28 48 54   Epost: maritgor@gmail.com 

 

SONE D: 

Oppland, Hedmark, Buskerud og Akershus 

TORUNN KVARME AURSTAD - LEDER 

Telefon: 97 06 67 94   Epost: runn3@hotmail.com 
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